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Návrh na uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
 
schvaľuje  
 
finančný príspevok na rok 2022 pre: 
 
a) Jednotu dôchodcov na Slovensku – miestna organizácia Rusovce, Kovácsova 339/82, 

851 10 Bratislava vo výške 500 eur na kultúrno-spoločenské aktivity rusovských 
dôchodcov v roku 2022 v súlade s predloženým projektom; 

b) Miestny futbalový klub Rusovce, Balkánska 101, 851 10 Bratislava vo výške 9 700  eur 
na bežnú činnosť klubu v súlade s predloženým projektom; 

c) OZ VITUS, Gerulatská 63, 851 10 Bratislava vo výške 950 eur na tvorivé dielne a 
stretnutie detí z Rusoviec v súlade s predloženým projektom.  

 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava-Rusovce podľa VZN č. 2/2019 na rok 2022 

 
 
V návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022 je pre žiadajúce 
organizácie vyčlenený finančný príspevok na dotácie, pre rok 2022 je požadovaná suma 
11 150 Eur v zmysle predložených žiadostí a k nim prislúchajúcim projektom (viď prílohy 
tohto materiálu).  
 
Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie, súvisiacej s ochorením Covid-19 a s ním 
súvisiacej neistoty v činnosti jednotlivých žiadateľov, sa väčšina oprávnených žiadateľov 
rozhodla o dotáciu z rozpočtu mestskej časti na rok 2022 nepožiadať, i napriek včas 
odoslanej výzve na podanie žiadostí z miestneho úradu. Väčšina žiadateľov má totiž 
nevyčerpanú dotáciu za rok 2021, ktorú plánujú vrátiť poskytovateľovi v zmysle zmluvy 
o poskytnutí dotácie. 
 
Kompletné dokumentácie žiadostí na rok 2022 sú uložené na miestnom úrade v príslušných 
spisoch. 
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